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Műhelymunka "Gyermek és családbarát társadalomért" 

2016. július 14. 
 

Összefoglaló a 2016.07.14-én megtartott workshop csoportmunkáról.  
A csoport résztvevői: 

Harasztiné Bata Zsuzsanna, Fekete Gyula, Balácházy Imre, ui 
Lindeisz Ferenc, Bacsó Anna 

susanna.bata@gmail.com, gy.fekete47@gmail.com, 
imre.balachazy@gmail.com,ferenc.lindeisz@gmail.com, anna.bacso@gmail.com, 

 

Csoport szerep 1. Fekete Gyula 
                             Stratégiai prioritás 
                             2017. december 31-ig 97.000 gyermek fogantatása,  
                             megszületése  (87.000+10.000) 
Csoport szerep 2. Harasztiné Bata Zsuzsanna, Bacsó Anna 

                                  A 35-45 éves korosztály gyermekvállalásának támogatása  
    Csoport szerep 3. Balásházy Imre 

                                  Célcsoport figyelő: Kormányzat, Önkormányzatok, Vállalatok   
                                  Közösségek, Egyházaknak, Családok, személyek   
    Csoport szerep 4. Lindeisz Ferenc, 
                                  Kérdezve (ellentmondó) 

Csoport szerep 5. Harasztiné Bata Zsuzsanna, Bacsó Anna 
                              Jegyzet készítő / integráló, elküldő 
 

Első előadás 
Térségi együttműködés a családi közösségekért 

Dr. Árva László 

Csoport szerep 1. Fekete Gyula 
 

………………………………………………………………………………………………… 

    Csoport szerep 2. Bacsó Anna:  

                    MILYEN KÖZÖSSÉG TÁPLÁLTA AZ EMBERSÉGEMET? 

                      Az általam megvalósított családmodell falu- és egyházközösségben 
alapozódott meg, ahol az apa általában valamilyen mesterséget, földművelést, 
vagy többek között vasutas szakmát művelt és így tartotta el a családját, az 
anya a gyermekek ellátása mellett a családi gazdaság működtetésével és a 
keresztény vallás szerinti közösséghez tartozás szokásainak, ünnepköreinek 
megtartásával, biztos jelenléttel segítette a család életét. A nagyszülők saját 
mesterségüket és a családi gazdálkodás feladatait látták el, segítették a 
gyermekek ellátását, nevelését. A rokoni összetartozásban a viszonyt igen 
erős szálak tartották fenn. Tisztelet övezte a gyermekáldást. 

                    Vélekedés az előadásban bemutatott modellről: 
                    A kertgazdaságok dinasztikus családi működtetése, 40 km-es körzetben helyi 

piacokon a mezőgazdasági termékek, feldolgozott termékek értékesítése 
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ideális lehet a 35-45 éves célcsoport vidéken élő, gyermeket vállaló tagjai 
részére. 

                    A terméket előállító család közössége a komparatív előny közgazdasági elve 
szerint munkamegosztással támogathatja a gyermeket váró szülőket, ellátást 
és megfelelő életkörülményt biztosíthat. 

                    A megvalósítást támogató javaslataim:  
                    A célcsoport gyermekvállalását segíthetné elsősorban vidéki környezetben 

többek között a váltó, mint pénzhelyettesítő eszköz korszerű technikai 
alkalmazása, a család, a helyi közösség által megtermelt termékek termelése 
és értékesítése során.  

                    A célcsoport a gyermekvállalását segíthetné városi környezetben a társasházi 
lakóközösség igényes köztéralakításban való részvétele. A közösségi terek 
tájépítészeti tervezésének során közösségi pihenő terek, játszóterek, 
rekreációs szolgáltatások tervezésében javaslatokat tehetnének az építésügy 
önkormányzati hatóságnál, ugyanakkor megszerveznék ezeknek a 
köztereknek a minőségi közösségi megóvását, fejlesztését, a közösségi élettér 
zavartalan, folyamatos rendelkezésre állását. 

                    A kertvárosi, agglomerációs területeken élő célcsoport számára a kalákában 
történő otthonépítést, az otthon alakítását az építési törvény 2016. évi 
módosítása kedvezően szabályozza. 

 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

a 2016. július 1-ig történő módosításainak megfelelően biztosítja 
az épített környezet emberhez méltó kialakítását. 

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan: 
g) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az építészeti örökség 

        védelmére, 
h) a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra, 

Fogalom meghatározások 

   2. § E törvény alkalmazásában: 
   5.Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt  
      épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek  
      megteremtését szolgálja. 

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak  
/ Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ 

     Közkert: egy meghatározott fő funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló 1 ha-nál kisebb 
     területű, közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat. 
 

    Csoport szerep 2. Harasztiné Bata Zsuzsanna: 

                     A megcélzott korosztályt , azaz 35 és 45 év közötti  újabb gyermekszülést 

vállaló  nőket, anyákat fel kell menteni a munkavégzés alól.Részben azér,t 

mert már feltételezhetően vannak gyermekeik és szükség van a harmónikus 

családi légkörben az egészséges szerepek kialakítására:Apa 

dolgozik,jövedelmező munkája bérét hazahozza. Ez a jövedelem hosszútávon 

fix.A munkahely stabil ,akár élethosszig. Anya meglévő gyermekeit neveli 



3 

 

gondozza,kiegyensúlyozott családi hátteret biztosít.Nem kell elterelni figyelmét 

a karrier-csinálás felé.( lásd! a média szerepét!Valósítsd meg önmagad! 

Egyenlő vagy a férfival!)Anya szervezete minden szülés után megújul,mégis 

kisérje figyelem a negyedik X. felé közeledő nőt ingyenes orvosi vizsgálatokkal, 

rövid határidejű ultrangos beutalóval, védőnői,szülésznői tanácsokkal. A 

Térségi támogatások?Kisközösség és nagyközösség szerepe?Amennyiben 

részmunkát akar vállalni,kapjon erre lehetőséget a plusz- gyermeket vállaló 

nő.Amennyiben családi vállalkozásban vesz részt, kapjon  nagyobb 

odafigyelést és könnyített munkát.Ez természetes! Amennyiben óvodáskorú 

gyermekeit neveli és gyes-t vagy gyed-et kap, legyen lehetősége a gyermekeit 

ennek ellenére délelőttös csoportba beadni önkormányzati óvodába, ingyen 

étkeztetéssel.A Térségi családtámogató szervek városon és falun működjenek 

ingyenesen, hozzanak létre kisgyermekes anyák és gyermekek számára  

klubot, játszóházat,pancsolót, zeneovit,szervezzenek ingyenes autóbuszos 

kirándulást a  régióban.Segély helyett évenkénti  anyasági oklevelet, elismerést 

kapjanak akár pénzzel önkormányzattól,a régi munkahelytől,kormánytól Anyák 

napján és Karácsonykor.Az apák kapjanak plusz-fizetett szabadságot az 

iskoláskorúak téli- tavaszi-nyári és őszi szüneteiben.Ennek időszaka 

alkalmanként legalább egy hét legyen. 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

    Csoport szerep 3. Balásházy Imre 
     

    ………………………………………………………………………………………………………     
    Csoport szerep 4. Lindeisz Ferenc 
 

………………………………………………………………………………………………………..  

 Csoport szerep 5. Harasztiné Bata Zsuzsanna, Bacsó Anna 
  

A műhelymunka során az integrálás folyamatos volt, a jegyzetet Bacsó Anna július 
16-án továbbította a csoporttagokhoz az egyeztetéshez. 

 

Második előadás 

Gyermek-családbarát adórendszer kialakításának irányai 

………………………………. 

Csoport szerep 1. Fekete Gyula 
 

………………………………………………………………………………………………… 
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    Csoport szerep 2. Bacsó Anna:  

                    A munkaóra szerinti bérezés esetén célszerű lehetne az otthon, 

részmunkaidőben végzett munkát rugalmas időbeosztással elvégezni, 

teljesítménymutatók alkalmazása, beiktatása mellett. 

                    A 35-45 éves korú célcsoport azokat a munkafolyamatok és feladatok 

végezhetné, amelyek a fenti feltételekre épülhetnek (adatfeldolgozás, tervezés, 

szervezés, képzés, telefonos ügyfélszolgálat, stb on-line formában) 

                    Javaslat: Szükségessé válhat a célcsoport szakképzettség szerinti 

feltérképezése a szakmai képzettségre, iskolai végzettségre, szakmai 

gyakorlatra vonatkozóan, melynek alapján a részmunkaidőben végzendő 

munka munkaóra szerinti bérezése megtörténhetne. 

                     Javaslat: Gyermekek után járó adókedvezmény, adómentesség kidolgozása.  

    Csoport szerep 2. Harasztiné Bata Zsuzsanna: 

                     Bármilyen segély megalázó.Nincs szükség szoc.polra-szoc.segélyre, 

gyesre.Anyasági jogon járjon fizetés a gyermeket válló nőknek.Az apának-nagy 

odafigyelés kell ehhez-nem szűnhet meg a munkája ,a cég,munkahely,vállalat, 

önkormányzat és más kormányzati szervek támogatása kell ehhez.A gyermek 

számától is függő stabil családfenntartói jövedelme legyen./nem 

pótlék!/Amennyiben segélyért szülnek a nők- lásd az előadásban:15 éves 

kortól számítják a szülőkort,-akkor lesznek vállalkozók, akik2 évente szülnek  

akár 8-10 gyermeket, de felnevelésük  az Állam feladata lesz,iskoláztatásuk 

kérdőjel.Lesz-e munkába álláshoz való képesítésük.. 

A minimálbér is megalázó.Adva van egy főiskolát végzett nő,aki gyermeket vállal újból és 

részmunkában 700.-ft- os vagy valamivel magasabb  órabérben dolgozhat  várandóssága 

alatt vagy azután? Ezt nem szabad bevezetni.Itt is a főállású anyaság bátorítása, 

támogatása szükséges.A családbarátadórendszer mégmindig azt számolja, hogy6-10-16 %-

ot vonnak eleaz apa jövedelméből,miközben éppen hogy meg kell hagyni számára a teljes 

jövedelmet.3 gyermek esetén. 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

    Csoport szerep 3. Balásházy Imre 
     

    ………………………………………………………………………………………………………     
    Csoport szerep 4. Lindeisz Ferenc 
 

………………………………………………………………………………………………………..  
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Csoport szerep 5. Harasztiné Bata Zsuzsanna, Bacsó Anna 
  

A műhelymunka során az integrálás folyamatos volt, a jegyzetet Bacsó Anna július 
16-án továbbította a csoporttagokhoz az egyeztetéshez. 

 

                     

 


